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Abstrakt  
Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men 

det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för 

slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i 

och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de 

underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte 

också då begränsningar av potentialen för webbdesign? Antalet variationer och möjligheter 

minskar drastiskt när webbdesigners anpassar sig efter dessa standarder.  

  

Den här undersökningen syftar till att utveckla nya metoder och strategier för att främja 

innovativ webbdesign och undersöka hur modebranschens konstanta strävan efter innovation 

skulle kunna inspirera och kanske till och med förändra webbdesign utvecklingen. Genom att 

bryta ner, analysera och sammanfoga designprocesserna för haute couture och webbdesign 

skapas en designmetod som ger medvetenhet i designval och hjälper att ifrågasätta standarder 

samt att undersöka alternativa lösningar. Designmetoden kallar vi Webb couture och är ett 

resultat av undersökningens teoretiska efterforskningar kring user experience och haute couture, 

designmetoden tillämpas även praktiskt i gestaltningen av undersökningen. 
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Abstract 
Web design is a craft with unlimited potential for variations and possibilities, but it is also a 

process controlled by standards and guidelines to optimize results for the end-user. Concepts like 

User Experience and User Experience Design have through the development of the field become 

actors of great influence in web design. While they facilitate the development process by 

dictating how design should be designed, does it not also create limitations to the true potential 

of web design? The total number of variations and possibilities is reduced drastically when a web 

designer applies such standards.     

 

The goal of this study is to develop new methods and strategies to create innovative web design 

and to investigate how the fashion industry’s constant quest for innovation could be applied to 

transform web design. Through breaking down, analyzing and merging the design processes of 

haute couture and web design we created a design method that gives awareness to the design 

choices and helps to question the standards and explore alternative solutions. The design method 

is called Web couture which is a result of the study's theoretical research on user experience and 

haute couture, this design method is also applied in practice on a web production that is part of 

the study. 
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1. Bakgrund 
Webbdesign handlar om processen att skapa effektiva och välutformade webbapplikationer. 

Tillvägagångssättet för att skapa webbapplikationer och förmedla ett budskap till användarna har 

hela tiden varit processer i konstant förändring i och med effektiviserande produktionstekniker, 

expanderande distributionsmöjligheter och ökad kunskap om mänsklig interaktion med ny 

teknik. Begrepp som User Experience(UX) och User Experience Design har i och med 

utvecklingen kommit att bli allt viktigare aktörer inom webbdesign. I nuläget är det näst intill 

otänkbart att inte ta hänsyn till dessa begrepp i utvecklingen av nya webbapplikationer. Detta 

medför en hel del standarder och designregler som vägleder processen och dikterar både 

teoretiskt och praktiskt hur en webbapplikation ska utformas på “bästa sätt”. Eftersom 

webbdesigners ofta baserar sin webbdesign på strukturer och riktlinjer kring usability 

(användbarhet) av User Experience-gurus så som Jacob Nielsen och Steve Krug, har det 

resulterat i att webbdesign genomgår väldigt specifika trender där unik design är väldigt sällsynt. 

Givetvis försöker alla lägga en säregen prägel på designen av sin webbapplikation men med 

tanke på att den har samma designprocess och bas som så många andra webbapplikationer 

kommer ofta webbdesignen med förutfattade budskap. Vi vill ifrågasätta om webbdesignen då 

verkligen är optimerad för sitt syfte? 

  

Behöver vi verkligen alltid anpassa oss efter dessa User experience standarder och designregler 

för att förmedla det vi vill med våra webbapplikationer eller finns det kanske andra 

tillvägagångssätt för att optimera processen och resultatet ytterligare? För att undersöka detta så 

vill vi se vad som sker när vi låter webbdesignprocessen brytas ner och influeras av en 

utomstående designprocess som innefattar andra begrepp, riktlinjer och förhållningssätt, 

nämligen modebranschen och dess haute couture. 

  

Haute couture är en form av sömnadskonst inom modebranschen där designers ses som 

konstnärer och har enorm frihet i sitt skapande. Eftersom haute couture inte har som fokus att 

sälja sina konstruktioner utan att inspirera och ge intryck så har designers här möjlighet att gå till 

extrema längder för att förmedla sin vision på effektivaste och kraftfullaste vis. Genom att 

applicera delar ur en sådan designprocess på webbdesign ser vi potential i att finna lärdomar att 

anamma för att optimera webbdesignprocessen och skräddarsy webbdesign efter sitt syfte. 
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“Fashion industry is always looking for the latest trend to absorb it and then 

spread it to the rest of the world. This behaviour is also common in web design. 

So, when the worlds of fashion and Internet collide, we can expect to see 

websites that blend together the latest visual and technological trends.”  

- (Awwwards.com, 2012) 

2. Frågeställning 
Hur kan vi ta lärdomar från modebranschen och haute couture för att utmana UX-standarder och 

riktlinjer inom webbdesignprocessen och skapa en innovativ webbdesign? 

3. Syfte 
Syftet med undersökningen är att utveckla nya metoder och strategier för att främja innovativ 

webbdesign. Genom att influera webbdesignprocessen med inslag från motsvarande process för 

modebranschen och specifikt för haute couture vill vi få ett nytt perspektiv för hur man kan gå 

till väga för att skapa alternativ design och eventuellt kringgå de riktlinjer inom UX-design som 

direkt styr webbdesignprocessen. 

4. Teori 
Följande kapitel kommer att presentera den tidigare forskning som ligger till grund för 

undersökningen. Kapitlet redogör för undersökningens tre huvudbegrepp, 4.1 Webbdesign, 4.2 

User Experience och 4.3 Mode. Kapitlet avslutas sedan med avsnitt 1.3.4 Sammanfattande 

Reflektion för att belysa vad som är intressant i mötet av undersökningens huvudbegrepp. 

4.1 Webbdesign 
Webbdesign engagerar många olika arbetsområden och kan ses som processen att skapa en 

webbapplikation. Webbdesign innefattar exempelvis grafisk design, gränssnittsdesign, 

användarupplevelse utformning, användaroptimering, webbprogrammering, informations- 

arkitektur och i princip alla övriga tänkbara delar i framtagandet av en webbapplikation. 

Resultatet av produktionen är det användaren kommer att se på sin skärm för att integrera med. 
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4.1.1 Webbdesign utveckling 

1989 skapade Tim Berners Lee HyperText Markup Language (HTML) som är grundstommen för 

the World Wide Web (WWW) och webbdesign så som vi känner till den idag. Till en början var 

verktygen för webbdesign ytterst begränsade, men efterhand utvecklades WWW och HTML som 

blev alltmer komplext och webbsidor kunde börja utnyttja bland annat bilder och tabeller för att 

skapa webbdesign. 1995-1996 introducerades Cascading Style Sheets (CSS) (W3.org, 1996), 

Macromedia Flash (Adobe.com, u.å) och JavaScript (W3.org, 2012) vilket resulterade i 

ytterligare möjligheter och öppnade upp för ytterligare utveckling av webbdesign. Sedan dess har 

HTML, CSS och JavaScript varit den tekniska standarden för webbdesign och har alltid varit 

relevant tack vare kontinuerliga uppdateringar från World Wide Web Consortium (W3C) 

(W3.org, u.å) som är ett industrikonsortium vars arbete går ut på att utveckla tekniska protokoll, 

standarder och programvara för webben. 

  

Den fysiska tekniken har också haft stor inverkan i utvecklingen av webbdesign, dock inte alltid 

till utvecklingens fördel. Exempelvis så var en av de stora utmaningarna för webbdesigners och 

utvecklare att anpassa sina produktioner efter långsamma uppkopplingar och instabila 

internetleverantörer (Astra-design.com, u.å). Formatet för nyttjandet av webbapplikationer har 

också genomgått stora förändringar, där utvecklingen av nya enheter har ökat kraven på 

webbdesigners och utvecklare att ta fram en responsiv webbdesign eftersom webbapplikationer 

inte endast bör fungera i webbläsaren på en dator utan även fungera med de varierande 

skärmstorlekar som finns för telefoner, spelkonsoler och smarta klockor. Konsekvenserna av de 

nya enheterna är att webbdesigners nu inte kan förutspå vilken enhet eller skärmstorlek 

mottagaren använder (Glassman & Shen, 2014) och måste därför se till att skapa en design som 

fungerar i samtliga utfall. 

4.2 User Experience 
NN Group har sedan starten 1998 varit en ledande aktör inom forskning, utvärdering och 

utveckling av UX och speciellt nämnvärda medlemmar av NN Group är Jakob Nielsen, Don 

Norman och Bruce Tognazzini. Enligt Nngroup.com (u.å) krävs ett samspel mellan de faktorer 

som är kopplade till sagd tjänst eller produkt för att uppnå en bra UX. Faktorer så som 
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användarens relation till varumärket, eller vad tjänsten eller produkten gör i förhållande till vad 

användaren försöker utföra påverkar användarens upplevelse av produkten. 

 

Alla har en relation till de produkter och tjänster som de någon gång har varit i kontakt med, 

exempelvis bilar, hushållsapparater, webbapplikationer, kläder osv. Oavsett om interaktionen är 

mellan en fysisk produkt och en person eller en tjänst och en person så finns en relation.  

Relationen skapas av de känslor och den upplevelse som uppstår hos användaren i interaktionen 

med produkten, materialet, utformningen och funktionen. Var produkten svår att använda? 

Gjorde den vad som förväntades? Hur känns produkten? Relationen som skapas mellan 

användare och produkt är avgörande för att se till att användaren nyttjar just denna produkt eller 

tjänst och inte söker sig till konkurrenter. Vad användaren upplever av produkten är User 

Experience (Garrett, 2011) och är alltså ett vidsträckt begrepp som berör upplevelsen både i sin 

helhet och även på detaljnivå. 

4.2.1 UX i webbdesign 

Inom webbutveckling är UX ett väl utforskat område och det finns många rekommendationer 

och riktlinjer som bygger på bland annat psykologi och praktiska tester som bör följas för att 

uppnå bästa möjliga design sett ur ett UX-perspektiv (Badre, 2002). Likt UX generella innebörd 

handlar UX inom webbdesign också om att se till att användaren får en positiv upplevelse av 

webbapplikationen, och förhoppningsvis återvänder i framtiden. Något som enligt Garrett (2011) 

skiljer en webbapplikation från många andra produkter eller tjänster, är den stora och framför allt 

lättillgängliga konkurrensen. Om en webbapplikation inte förmedlar den användarupplevelse 

som förväntas så kommer precis likt de fall med fysiska produkter, även en webbanvändare söka 

sig till en annan källa för att hitta det som efterfrågas. 

Till skillnad från många andra produkter ställs det högre krav på användaren vid besöket av en 

webbapplikation eftersom denne helt blir “utelämnad” till sina egna kunskaper och tidigare 

erfarenheter. Till skillnad från många andra produkter (ex. TV) som erbjuder hjälpmedel i form 

av, exempelvis, en manual för inlärning så bör en webbapplikation i sin helhet fungera som en 

“självbetjänings-tjänst/produkt” där användaren, på egen hand, får skapa en förståelse om hur 

syftet med besöket av webbapplikationen kan uppfyllas (Garrett, 2011). Det är alltså viktigt att 

förstå användarens behov och syfte för att skapa ett intresse för webbapplikationen och leverera 



5 
 

den optimala användarupplevelsen. Det finns ingen allmängiltig lösning för detta då varje 

användare och webbapplikation är unik, alla har sitt eget specifika syfte. I och med att webben är 

ett digitalt medium så ligger därför stort fokus för UX inom webbdesign på User Experiance 

Design eller Usability som innefattar de mer praktiska delarna av användarbeteende och 

användarvänlighet. Det är dessa praktiska delar som ofta får ett stort inflytande i designen, 

exempelvis har UX-forskare använt sig av avancerade eyetracking tester på internetanvändare 

för att se var människor tittar på en webbapplikation, vilket har resulterat i att User Experiance 

Design förespråkar att företagslogotypen skall placeras högst upp till vänster i en 

webbapplikation (Garrett, 2011).  

4.2.2 Macro UX & Micro UX 

Enligt en artikel skriven av von Saucken, Michailidou & Lindemann (2013), tre 

forskarassistenter på Institute of Product Development, Technische Universität München, 

Tyskland, så kan vi dela in UX i kategorierna Macro UX och Micro UX. Macro UX syftar på 

den aspekt av UX som innefattar hur en användare berörs av eller tolkar funktionaliteten hos en 

produkt. Vad är syftet med produkten? Fungerar produkten som förväntat? Främjar den sitt 

ändamål? 

 

Micro UX berör istället frågor så som, Hur känns produkten? Och är den lätt eller svår att 

använda? Micro UX syftar alltså mer på detaljer i designen av en produkt och innefattar saker 

som färg, form, material, användarvänlighet och gränssnitt. 

  

Macro UX 

Macro UX ifrågasätter syftet med en tjänst eller en produkt: Varför är användaren i behov av 

tjänsten eller produkten? (von Saucken et al., 2013). Macro UX ger stöd i designprocessen 

genom att fokusera på produktens huvudsakliga syfte och mål för att skapa en positiv upplevelse 

hos användaren (ibid). Det går att se det som att macro UX är konceptets kärna som pekar på 

produktens huvudfunktion. Istället för att fokusera på designen i detaljnivå så som optimering, 

material eller gränssnitt så ställer macro UX användaren och dess behov i centrum (ibid). Genom 

att bygga designprocessen på macro UX så minimeras riskerna för att låsa in sig på detaljer i 

designprocessen som inte gynnar tjänstens eller produktens huvudsakliga syfte. Macro UX ger 
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alltså möjlighet till att göra stora förändringar i koncepten för design och användarupplevelse 

utan alltför stora konsekvenser. 

  

För att ytterligare förtydliga vad macro UX är så kan vi använda en regnjacka som exempel (bild 

1). Användarens huvudsyfte med att köpa en regnjacka är förmodligen att köpa ett plagg som 

skyddar användaren från att bli blöt. Då är regnjackans macro UX och huvudsakliga syfte att se 

till att användaren får skydd från regnet för att inte bli blöt. Hur regnjackan i praktiken skyddar 

användaren är i större utsträckning en fråga för micro UX. 

 

Micro UX 

Enligt von Saucken et al. (2013) är fokuspunkten för micro UX att på detaljnivå förbättra 

användarens upplevelse av tjänsten eller produkten utan att ifrågasätta syftet. Vad som bygger 

upp användarens upplevelse och bedömning av en tjänst eller en produkt är inte bara att den 

uppfyller användarens behov och syftet den tjänar(Macro UX). Ytterligare faktorer så som hur 

den ser ut, eller hur den känns är också avgörande för användarens upplevelse. Det är sådana 

faktorer som ingår i micro UX. Micro UX berör alltså faktorer som i detaljnivå påverkar tjänsten 

eller produktens utseende eller användbarhet. Genom att lägga stor vikt på micro UX i 

designprocessen så kan detaljerna i tjänsten eller produkten optimeras och skapa ett positivt 

intryck för användaren som i sin tur förhöjer upplevelsen. 

  

I det tidigare exemplet med regnjackan påvisar vi att regnjackans macro UX är att skydda 

användaren från regnet. Det micro UX bidrar med till regnjackans UX är till exempel dess 

material, form eller utförande (bild 2). I vissa fall kan micro UX vara direkt styrt av produktens 

macro UX, som i det här exemplet där materialet rimligtvis bör vara vattenavstötande för att 

stärka produktens syfte, nämligen att ge användaren skydd från regnet. Däremot kan micro UX 

även vara detaljer som inte är direkt kopplade till produktens macro UX, exempelvis regnjackans 

färg, passform eller sömnad.                     
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Bild 1 -Exempel på Macro UX (vänster).  Bild 2 -Exempel på Micro UX 

(höger). Bilder från Miu Miu fall 2014 av Feudi e Guaineri hämtade från 

Vogue.com 
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4.3 Mode 
Detta avsnitt kommer att redogöra för intressanta begrepp och den designprocess inom 

modebranschen som kommer att vara relevanta för undersökningen. I avsnitt 4.3.1 Haute couture 

förklaras begreppet haute couture och hur det skiljer sig från andra delar av modebranschen samt 

vad som gör haute couture scenen så intressant för den här undersökningen. Avsnitt 4.3.2 Prêt-à-

porter beskriver just Prêt-à-porter och ger en mindre inblick i hur User Experience Design 

påverkar modebranschen. Vidare i avsnitt 4.3.3 Mode - Designprocess beskrivs påverkande 

faktorer och vilka huvudelementen är i en modedesign process. 

 

4.3.1 Haute couture 

Haute couture är ett franskt uttryck för “high fashion” som syftar på skapandet av extremt 

exklusiva klädesplagg. Dessa plagg görs helt för hand med exceptionellt noggranna detaljer, de 

består ofta av väldigt dyra och ovanliga material och skräddarsys för en specifik klient. 

Haute couture utförs av några av världens allra skickligaste designers, och kan ses som den 

yttersta formen av sömnadskonst inom modebranschen. Men det är inte vad som helst som får 

kallas för haute couture, för att ett plagg ska kunna klassificeras som haute couture så krävs det 

att modehuset är medlemmar i “Chambre syndicale de la haute couture” som ställer höga krav på 

sina medlemmar. Några av medlemmarna är modehus och designers så som Chanel, Giorgio 

Armani, Christian Dior, Valentino och många andra välkända och etablerade varumärken 

(Fashion.telegraph.co.uk, 2015). 

  

En av de större skillnaderna mellan haute couture och den övriga modeindustrin är “friheten” 

designern får i sitt skapande. Haute couture ger utrymme att uttrycka sig genom ett plagg eller en 

kollektion utan begränsningar eftersom designern inte tvunget behöver förhålla sig och ta hänsyn 

till en målgrupp att tillfredsställa likt modeindustrin i övrigt. Det är en rad olika faktorer som 

ställer krav på en designer som jobbar för ett företag vars mål är att sälja och har en specifik 

målgrupp, till exempel kan de ekonomiska förutsättningarna begränsa valet av material eller vad 

målgruppen efterfrågar kan begränsa plaggets utformning (Ames, 2008). De krav haute couture 

ställer på designern är att plagget skall skräddarsys för hand och endast finnas i en upplaga, 

utöver det finns inga riktlinjer som modeskaparen behöver förhålla sig till. Inom haute couture 

finns alltså ett stort spelrum för modeskaparen att utrycka sig, förmedla ett koncept och tänja på 
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modebranschens gränser och på grund av dessa förutsättningar var haute couture under en tid den 

stora inspirationskällan och innovatören för nya trender i modebranschen. 

  

Utvecklingen inom den moderna modebranschen är en konstant levande process där trender 

avlöser varandra säsong efter säsong. Den viktigaste beståndsdelen i utvecklingen är de stora 

modevisningarna runt om i världen där modehus och designers visar upp de senaste kreationerna 

och kollektionerna. Ames (2008) menar på att det som visas upp under en modevisning är mode i 

dess extremaste form där plaggen ibland kan ses som otympliga och “osäljbara”, det här sker 

framförallt inom haute couture. Målet är därför inte att sälja plagget eller kollektionen utan att 

visa upp och uttrycka ett helhetskoncept. Även om plaggen och kollektionerna som visas upp är 

väldigt exceptionella så ses det som den stora inspirationen till det kommersiella modet och prêt-

à-porter, som plockar ut delar av koncepten för att återskapa och anpassa det till “målgruppen”. 

 

4.3.2 Prêt-à-porter 

Prêt-à-porter, eller Ready-to-wear, är ett begrepp inom modebranschen som betyder “färdig-att-

bära”. Prêt-à-porter är en effekt av haute coutures dyra och exklusiva produktioner och av 

industrialisering i samhället. På grund av de höga kostnaderna att arbeta efter haute coutures 

riktlinjer började modehusen och designers skapa billigare och mer avskalade alternativ av sina 

dyra haute couture-kollektioner (LoveToKnow, 2013). 

 

Prêt-à-porter är plagg eller kollektioner som produceras i ett kommersiellt syfte och anpassas 

efter standarder exempelvis storlekar, målgrupper och produktionens budget. Vissa modehus 

massproducerar kollektioner medan andra modehus syr upp plagg begränsade till ett visst antal 

för att behålla exklusiviteten (LoveToKnow, 2013). Idag är prêt-à-porter det som visas upp på de 

stora modevisningarna runt om i världen, förutom på de fåtal modevisningar avsedda för haute 

couture. 
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4.3.3 Mode - Designprocess 

Designprocessen inom mode är en ytterst svår process att kartlägga med tanke på dess konstant 

förändrande kontexter samt en otalig mängd personliga strategier skriver McKelvey (2011) i 

boken Fashion Design: Process, Innovation and Practice som är en kartläggning och analys av 

grundläggande modedesign. 

Konsumenten har en mängd olika krav på en produkt, för konsumenten är plagget inte bara en 

representation av nuvarande modetrender utan även en komplex serie av icke-verbal 

kommunikation som förmedlar exempelvis social status. Konsumenten har även höga krav på 

praktiska faktorer så som värde, passform och enkel skötsel. I en kommersiell kontext behöver 

alltså designern kunna tillgodose alla dessa krav (ibid). Kraven på designern kommer däremot att 

se väldigt annorlunda ut när de förekommer i en designprocess för haute couture. Detta kommer 

att beskrivas ytterligare i avsnitt 5.3 Designmetod & metodutveckling. 

Några av de huvudsakliga element i designprocessen för mode som enligt McKelvey (2011) bör 

tas i åtanke är Research, Design development och Prototyping. Dessa element representerar en 

beslutsfattande process som kommer att forma den slutgiltiga designen McKelvey (2011) lägger 

stor vikt i att analysera inspiration, teman, färger, texturer och material utifrån ett brett spektrum 

av referenser och att experimentera med figurer, former, silhuetter, proportioner, texturer, 

mönster och färger i designprocessen. Ju mer designern vågar ta ut svängarna och experimentera 

samt ju mer noggrann efterforskning som ligger till grund för besluten, desto intressantare 

kommer den slutgiltiga designen att bli (ibid).  

McKelvey (2011) nämner även betydelsen av att undersöka och förhålla sig till nuvarande och 

kommande trender. Varje steg i designprocessen involverar ritningar eller grafiska noteringar, 

och att kunna på ett effektivt sätt kommunicera de olika stegen och elementen i processen är en 

mycket viktig egenskap för en designer. 
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4.4 Sammanfattande reflektion 

Eftersom att webbdesign är en väldigt ung bransch i jämförelse med modedesign så har dessa två 

branscher inte genomgått samma faser i sin utveckling. I och med att webbdesign kom till efter 

WWW:s födelse (1989) så kom branschen in i en period där User Experience redan hade börjat 

ta form och etablera sig inom design. Under så gott som hela webbdesignbranschens livstid har 

alltså UX varit ett centralt begrepp som har haft enorm påverkan i utformningen av webbdesign, 

det har hela tiden omformat och utvecklat hur vi designar både utseende och funktionalitet för 

webben.  

Till skillnad från webbranschen har modebranschen å andra sidan existerat under en mycket 

längre tid där modedesign har upplevt andra inriktningar och stora förändringar. Även om 

modedesign och webbdesign nu genomgår en liknande utveckling där stort fokus ligger på att 

designa för användaren så har modedesign en mycket tilltalande historia med annorlunda 

utveckling. En modeinriktning som vi anser är speciellt intressant är uppkomsten av haute 

couture under 1800-talet, en scen där konstnärlighet och kreativitet lyfts fram medan 

användbarhet och säljande bortprioriteras. Det som är specifikt intressant med en scen som haute 

couture är tanken om en liknande scen för konstnärlig och kreativ utveckling inom webbdesign. 

Vad skulle ske med webbdesign om vi bortprioriterar de nuvarande förhållningssätt och istället 

utformade webbapplikationer efter förhållningssätt inom haute couture? Kan en designer bortse 

från användarens behov för att tillfredsställa sitt eget uttryck? kan det vara en väg till en 

alternativ UX och innovativ webbdesign? 
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5. Metoder 

Den här undersökningen syftar till att söka efter nya möjligheter och vägar att gå i en 

“webbdesign-miljö” styrd av regler och förhållningssätt för att uppnå ett så bra UX-resultat som 

möjligt. Genom att sätta en bransch med inslag av kreativ frihet mot det regelstyrda UX ser vi 

potential i att hitta dessa möjligheter och vägar. Men för att vi ens ska kunna genomföra 

undersökningen krävs det att vi går på djupet i de processer som formar haute couture och UX 

för att bilda oss en förståelse för hur dessa processer kan utmanas och influeras av varandra. 

Dessa processer presenteras och beskrivs i avsnitt 5.3.1 Webbdesign process samt avsnitt 4.3.3 

Designprocess - Mode. I följande avsnitt redogör för hur vi med hjälp av olika metoder arbetat 

för att undersöka möjligheterna i att utmana UX med hjälp av haute couture. 

För att uppnå undersökningens önskade effekt har designprocesserna för undersökningens två 

huvudområden analyserats och utvärderats för att lokalisera likheter och skillnader i processernas 

olika moment. Analyserna har sedan legat till grund för utvecklingen av en ny designmetod - 

Web Couture. Alltså hänger undersökningens resultat på huruvida vi lyckas omsätta den 

teoretiska metoden till praktiskt hantverk i den gestaltande delen av undersökningen. Den 

gestaltande delen av undersökningen kommer alltså att bestå av en webbapplikation skapad 

utefter Web Couture.  

5.1 Litteraturstudier 
Större delar av undersökningen är baserad på litteraturstudier gjord på vetenskapliga artiklar som 

vi aktivt granskat, värderat och eftersökt i databasen Summon medan andra delar av 

undersökningen har varit i behov av kompletteringar från annan litteratur relevant för 

undersökningen så som handböcker och faktaböcker. Vi har under processen varit noggranna 

kring forskningens relevans för undersökningen och hur forskningen skulle kunna påverka den 

fortsatta undersökningen genom att sålla bort information och välja ut den mest värdefulla 

informationen för undersökningen. 
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5.2 Analysmetod  
Vi har arbetat med Macro & Micro UX som metod för att analysera och bryta ner processer och 

koncept för att få förståelse för både helheten och detaljer. Macro & Micro UX beskrivs i avsnitt 

4.2.2 Macro UX & Micro UX. Artikeln skriven av von Saucken et al., (2013) beskriver ett 

perspektiv som delar upp UX i två kategorier, macro UX och micro UX. Macro UX är 

konceptets kärna som pekar på produktens huvudsyfte och micro UX är detaljer i produkten som 

förhoppningsvis förstärker produktens huvudsyfte. Däremot beskriver von Saucken et al., (2013) 

macro UX och micro UX som två separata begrepp och jämför dessa med varandra, dock 

poängterar författarna att om ett bra UX-resultat ska uppnås är det viktigt att arbeta med de båda 

begreppen i utvecklingen av en produkt. Istället för att se macro och micro UX som enskilda 

begrepp har vi valt att arbeta med dessa två som en helhet, där begreppen kompletterar varandra 

för att kunna göra en analys av både helheten och en analys på detaljnivå. Vi har också valt att 

lyfta ut begreppen macro och micro ur UX-kontexten men valt att behålla innebörden av 

begreppen för att kunna applicera teorin i sammanhang som inte är direkt relaterade till UX. 

Macro/micro-analys har använts som ett verktyg för att kunna göra likvärdiga analyser av 

undersökningens olika områden och på så sätt få ut samma typ av information och framförallt 

har analysmetoden varit användbar i jämförelsen av ett modekoncept och ett webbdesignkoncept. 

Även översättningen från, exempelvis, konceptet av en haute couture-kollektion till ett koncept 

för webbdesign har underlättats då lokaliseringen av konceptets olika byggstenar och 

komponenter har gett oss klarhet i hur konceptet är uppbyggt och fungerar.  

5.3 Designmetod & metodutveckling 
En designmetod är för oss en systematisk strategi för att angripa och lösa ett problem. 

Designmetoden ska vara ett stöd för utvecklingsprocessen och är tänkt att skapa insikt i 

processen samt resultera i nya idéer för hur vi kan gå till väga för att skapa innovativ 

webbdesign. Designmetoden ska belysa de designval som görs genomgående i processen och 

skapa en större förståelse för processen som helhet. För att i gestaltningen kunna ta oss an 

uppgiften att skapa innovativ webbdesign och utmana UX-standarder med stöd av haute couture 

så kommer webbdesignprocessen att behöva modifieras för att främja ändamålet. För att i 

webbdesignprocessen skapa en starkare koppling till haute couture och de förhållningssätt vi 
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strävar efter kommer vi bryta ner de praktiska momenten i webbdesign- och modedesign-

processen för att sedan sammanfläta det bästa av båda världar.  

 

5.3.1 Webbdesign process 

För att kunna redogöra för hur en designprocess inom webbdesign ser ut har vi använts oss av en 

process hämtad från Smashingmagazine.com (Reimer, 2011). Smashingmagazine.com är av 

bloggformatet och har även gett ut en handfull böcker relevanta för webbdesign. Enligt sig själva 

levererar de användbar och innovativ information riktad till webbdesigners och utvecklare. 

Processen som presenteras i artikeln ses som en stereotypisk process för webbdesign och är 

uppdelad i fem faser. Dock är den sista fasen mer relaterat till företagande och hur ett projekt bör 

avslutas, därför har vi valt att bara presentera de fyra första som berör arbetsflödet för en 

webbapplikation.  

Fas 1 - Förarbete/Planering 

Fas 1 syftar till att lägga en grund för projektet genom planering, analys och 

informationshantering. Analyser av uppdragsgivarens mål, målgruppen och uppdraget leder till 

information relevant för att optimera projektets resultat utefter uppdragets mål. Det gäller alltså 

att samla in och hantera så mycket information som möjligt. Fasen innefattar också begreppet 

Site map, som kan ses som ett första steg av mot slutresultatet. Site map används för att 

strukturera upp webbapplikationens olika sidor och för att få en överblick av applikationens 

flöde. Fas 1 beskrivs som den viktigaste fasen i processen eftersom de beslut som tas här 

kommer att “sätta tonen” för hela projektet.  

 

Fas 2 - Design 

I den här fasen börjar informationen från fas 1 att omvandlas till verklighet. Det viktigaste är att 

arbeta fram webbapplikationens struktur och framförallt en visuell representation av 

slutresultatet. För att uppnå detta används tre moment, wireframe, mockup och slice. Wireframe 

används till att göra en grov skiss av layouten och mockup är nästa steg som är en mer utvecklad 

och slutgiltig skiss av slutresultatet. Här är uppdragsgivaren med och bedömer resultatet 

eftersom att det är lättare att göra ändringar i innan designen omsätts i kod. Slicing är det första 

steget i programmeringen som består av att dela upp mockupen i element för att sedan sätta dessa 

som grunder för webbapplikationen med hjälp av HTML och CSS.  
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Fas 3 - Utveckling 

Grunden från fas 2 byggs på med innehåll och funktioner för interaktion och UX med följande 

tester. I fas 3 börjar webbapplikationen närma sig sitt slutresultat och är den fas där mest tid 

läggs på programmering.  

 

Fas 4 - Lansering 

Syftet med fas 4 är att polera slutresultatet och göra de sista testerna för att se till att allting 

fungerar som det ska. Framförallt är det viktigt att göra en sista bedömning av 

användarupplevelsen (UX). När både uppdragsgivare och utvecklingsteam är nöjda med det 

slutgiltiga resultatet är webbapplikationen redo att flyttas till en publik server. 

 

Sammanfattning 

Som tidigare nämnt så är den här typen av process ett vanligt förekommande arbetsflöde i 

branschen. Processen har ett linjärt arbetsflöde med tydliga roller och mål i varje fas och dess 

syfte är att effektivisera arbetet för att nå ett bra resultat, därför ligger stort fokus på planering, 

användarupplevelse och praktiskt utförande, dessa tre i samspel med varandra utgör stor 

potential i att nå projektets mål.  

5.3.2 Diormetoden 

Det är ytterst få modehus som visar upp något alls från den praktiska design- och 

produktionsprocessen, ett av de få modehus som delgett en övergripande modell över hur deras 

designprocess ser ut är modehuset Dior. Enligt Dior.com(u.å) så är haute couture processen 

uppdelad i fem faser. 

  

Fas 1 - Drawing 

I första fasen så skapar modedesignern skisser av sin vision för haute couture kollektionen och 

plaggen. Dessa skisser överlämnas sedan till hantverkarna i ateljéerna som har i uppgift att tolka 

designerns vision och förstå de subtila detaljerna i dennes konst för att sedan kunna uttrycka dem 

i skapelserna. 
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Fas 2 - Prototype 

Efter att ateljéerna har tagit emot och tolkat skisserna från designstudion, skapar de prototyper 

eller “mock ups” för plaggen. Dessa prototyper modifieras under ett flertal provningar så att 

designstudions vision ska bli verklighet. 

  

Fas 3 - Allocating 

Här tillämpas de slutgiltiga materialen, broderierna och plaggens avgörande detaljer på 

prototyperna innan det är dags att montera dem i de faktiska plaggen.   

  

Fas 4 - Cutting 

Här fixas materialen till, de klipps, nålas och sys. I det här stadiet är delarna redo att monteras 

och sättas ihop till de kompletta plaggen. 

  

Fas 5 - Final Assembly 

De olika delarna av plagget är nu monterade på en provdocka. De sista detaljerna appliceras och 

allt kontrolleras för att se till att plagget är skapat till ren perfektion. 

Slutligen presenteras plaggen för modedesignern som skapade skisserna och påbörjade hela 

processen, designern undersöker plaggen och modifierar detaljer innan plagget är helt redo för att 

visas upp för världen. 

  

Dessa faser kommer vara utgångspunkten för den designmetod som tar form i början av vårt 

gestaltningsarbete, och som webbproduktionen senare kommer att genomgå. Gestaltningen 

kommer alltså att designas och produceras efter en egenutvecklad design- och 

produktionsprocess baserad på modehuset Diors egen metod för att skapa haute couture. 

5.3.3 Webb Couture 

Metoden är ett resultat av de observationer vi gjort av webbdesignprocessen och haute couture-

processen. Vi har analyserat faserna och momenten för de båda processerna och gjort 

bedömningar om huruvida dessa gynnar eller missgynnar undersökningens mål. Metoden är en 

representation för vad vi, i teorin, anser kommer att leda oss mot ett svar på frågeställningen. I 

klartext så är webb couture en metod framtagen genom att jämföra metoder från webbdesign och 

modedesign och sedan applicerat det som bäst gynnar vårt mål i en mall baserad på en haute 
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couture process. Alltså en metod för att försöka skapa webbapplikationer i haute couture anda, 

därav namnet Webb Couture. Nedan presenteras den slutgiltiga metoden som kommer att ligga 

till grund för den gestaltande delen av undersökningen och produktionen. 

 

Fas 1 - Vision 

För att verkligen kunna skapa innovativ webbdesign så anser vi att en av de stora utmaningarna 

är att i processen inte falla tillbaka på generella UX- och webbdesignstandarder. Av den 

anledningen kommer den första fasen i Web couture att vara starkt influerad av utgångsfasen för 

designprocessen i haute couture, nämligen Drawing. Detta för att kunna hålla starka kopplingar 

till de förhållningssätt som finns i haute couture men kanske främst även för att distansera oss 

från den standardiserade utgångsfasen som finns för webbdesign. I en traditionell 

webbdesignprocess så kommer utgångsfasen att involvera en dialog mellan uppdragsgivare och 

webbdesigners för att komma fram till en designskiss där många beslut formas av den slutgiltiga 

användaren eller målgruppen. När vi istället utgår från haute couture där en designer levererar 

sin vision som blir den slutgiltiga designskissen så kommer webbdesigners enda fokus ligga i att 

förmedla uttrycket som ges av designskissen utan att förhålla sig till någon tredje part. Genom att 

utgå från haute couture och mode-design i utgångsfasen så tar vi även designerns position, där vi 

tvingas använda nya designmetoder och tänka i nya banor. Notera att vi skiljer på designer och 

webbdesigner då det i den här kontexten är två separata roller, designern har en roll som 

motsvarar modeskaparen eller designern i en haute couture process medan webbdesignern fyller 

rollen som hantverkare. 

  

Fas 2 - Designtolkning 

I och med hur vi konstruerat fas 1 så kommer fas 2 vara inriktad på designtolkning, med mål att 

skapa en visuell klarhet av designerns vision.  Fasen handlar om att översätta visionen till ett 

helhetskoncept, där det visuella uttrycket sätts framför allt annat. Tanken är att det visuella 

uttrycket ska genomsyra och styra produktionen för att kunna bortse från funktion och rimlighet 

som annars är ett kännetecken för UX-design. Detta för att till fullo kunna nyttja förhållningssätt 

från haute couture och samtidigt tvingas ifrågasätta UX-design.  
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Fas 3 - Prototyp 

Fas 3 är en inledande produktionsfas där visioner och tolkningar från fas 1 och 2 omsätts till 

praktik och formar en eller flera prototyper. Prototypens mål är att ligga i linje och representera 

grund visionen från fas 1 och kan ses som en sista skiss innan visionen blir till verklighet.  

  

Fas 4 - Konstruktion 

Nu är grunden lagt för produktionen, i den här fasen utvecklas prototyperna och den slutgiltiga 

produktionen utarbetas. Efter fas 4 är produktionen färdigställd i den mån att kunna leverera det 

tänkta uttrycket i sin helhet. 

 

Fas 5 - Finslipning 

Produkten är så gott som klar för lansering, en sista genomgång görs av designern för att försäkra 

att resultatet speglar visionen och justeringar på detaljnivå utförs för att färdigställa produkten 

helt. Detta innebär att alla designval i processen dubbelkollas och bekräftas, alternativt korrigeras 

vid behov.  

5.3.4 Sammanfattning 

Vi har dessvärre inte lyckats få tillgång till specifika designmoment från Diors haute couture 

metod och kommer då istället i modellen fylla ut de specifika momenten i de olika faserna 

genom att utgå ifrån generella mode-designmoment hämtade i modedesignprocesser ur Kathryn 

McKelveys bok Fashion Design: Process, Innovation and Practice (McKelvey, 2011). Detta är 

förmodligen så nära sanningen vi kan komma då den stora skillnaden mellan skapandet av haute 

couture och en generell modedesignprocess är förhållningssättet man har i utförandet av de 

specifika moment som genomförs. Tabellen nedan visar på hur processerna för haute couture, 

webbdesign och Webb Couture ser ut. De faktiska momenten i faserna för Webb couture är 

flexibla och tabellen (tabell 1) innehåller just de moment vi använt oss av i vår 

gestaltningsprocess, kapitel 6. Produktionsmetod & process. 
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Tabell 1     

  HAUTE COUTURE WEBBDESIGN WEBB COUTURE 

Avsnitt:  5.3.2 Diormetoden 5.3.1 Webbdesign process  5.3.3 Webb Couture 

Fas 1 Drawing Förarbete Vision 

  Siluett, proportion, 

textur, färg.  

Utförs av designer. 

Planering, behovsanalys, 

review-process (kund). 

Siluett, proportion, 

textur, färg. 

Utförs av designer. 

Fas 2 Prototype Design Designtolkning 

  Materialanalys, 

prototyp, review-

process (designstudio). 

Codetemplates, mockup, 

wireframe, review-process 

(kund). 

Visuellt utseende, 

moodboard. 

Fas 3 Allocating Utveckling Prototyp 

  Prototyputveckling. Utveckling. Mockup, codetemplates, 

prototyp. 

Fas 4 Cutting Lansering Konstruktion 

  Konstruktion. Test, finslipning, 

lansering, review-process 

(kund). 

Konstruktion. 

Fas 5 Final Assembly Projektsummering Finslipning 

  Review-process 

(designer), finslipning, 

utställning. 

Dokumentation Review-process 

(designer), finslipning, 

utställning. 
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Målet med Webb couture är att kunna kringgå “webbens rimligheter” och är därför utformad och 

inspirerad av en process som tillåter designern att “ta ut svängarna” och att tillgodose sin egen 

vision. Haute Couture som är den stora inspirationen har fått influera och forma metoden till hur 

det slutgiltiga resultatet ser ut.  Metoden har sina likheter och olikheter med en 

webbdesignprocess och en haute couture-process, sett till de fem faserna är upplägget snarlikt 

men innebörden av faserna och förhållningssättet utgör skillnaden. 

 

En av de större skillnaderna mellan Webb couture och en generell webbdesignprocess är den 

förskjutningen av “förarbetet” för webbdesignern som i Webb couture hamnar i fas 2. I det 

traditionella tillvägagångssättet som omnämns i 5.3.3 Webb Couture, fas 1 tas designskissen 

fram i samverkan mellan webbdesigners och kund inom ramen för behovsanalysen för 

målgruppen. I Webb Couture däremot kopplas webbdesigners in och förarbetet påbörjas först i 

fas 2. Fas 1 för Webb couture kommer istället gå ut på att designern tar fram designskissen med 

uttrycket som ska förmedlas och som i sin tur kommer agera som förhållningsregler för 

webbdesigners i det efterkommande arbetet. Liksom haute couture går även Webb couture ut på 

att förmedla designerns vision. Som vi ser det behöver designskissen inte vara en färdig bild av 

hur slutresultatet ska se ut, utan det handlar snarare om att förmedla ett uttryck genom att skapa 

ett koncept med starka kopplingar till uttrycket. Just därför ligger mycket av vikten för Webb 

couture på förarbetet, de resterande faserna är snarlika till hur de ser ut i sina ursprungliga 

processer. Vi har valt att behålla det så eftersom vi anser att det inte finns mycket i det praktiska 

hantverket att ändra på, exempelvis kommer en webbapplikation att behöva sin egen 

konstruktion i form av specifika programmeringsspråk eller specifik mjukvara, likaså behöver ett 

plagg sin form av konstruktion med sin specifika sömnadskonst.  
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6. Produktionsmetod & process 
I den gestaltande delen av undersökningen har vi givetvis utgått från och följt Webb couture för 

att skapa en webbapplikation. Tanken är att processen i utvecklingen av webbapplikationen 

kommer att ge oss svar i eller åtminstone en uppskattning om i vilken utsträckning det är möjligt 

att utmana UX-standarder. I det här avsnittet kommer vi att återberätta hur vi arbetat med 

metodens olika faser, moment och metoden i sin helhet.   

 

Fas 1 i en haute couture process börjar oftast med en vision hos designern, likaså är tanken med 

webb couture att processen ska utgå från en vision som ska förverkligas eller ett uttryck som ska 

förmedlas. Den vision som var startskottet för gestaltningsarbetet i den här undersökningen är 

Karl Lagerfeldts haute couture kollektion för våren/sommaren 2015. Vi har tittat på kollektionen 

i sin helhet, de individuella plaggen samt modevisningen av kollektionen. Anledningen till att vi 

valt att använda en haute couture kollektion som inspiration för gestaltningen är främst för att få 

ytterligare utrymme att granska haute couture processen och designerns tankegångar kring 

konceptutvecklingen för att i gestaltningen applicera detta i webbdesign. Som grund att basera 

gestaltningen på utförs en analys av kollektionen (bild 3) vars mål är att genom en granskning av 

kollektionens micro och macro UX, komma fram till nyckelord för det blivande konceptet.  
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Bild 3 - Analysen av kollektionen ligger till grund för gestaltningsarbetet 

och resulterat i nyckelordet - Kontraster. Bild 1,2,3 och 4 sammanfattar 

analysens resultat.  

1. Övergripande bild av plagg och scen. 2. Helhetsbild av kontrasten 

mellan plagget och scenens formgivning, textur och färg. 3. Närbild av 

konstrasten mellan plaggets olika material och textur. 4. Närbild av hur 

plagget lyfts fram med hjälp av konstrasten mellan plaggets och scenens 

färg. Bilder från Chanel Haute couture show SS 2015 hämtade från 

Chanel.com 

För att komplettera den rent visuella delen av första fasens designskiss nyttjades en modifierad 

variant av siluett momentet som förekommer inom modedesignprocessen. Anledningen till att 

siluetter fungerar så väl inom modebranschen och att de kan säga så mycket utan att vara 

speciellt detaljerade är att i granskningen av en siluett så är canvasen uppenbar. Åskådaren vet 

hur människokroppen ser ut, och uppfattar de avvikelser som skiljer siluetten från 
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människokroppen. Detta skapar en uppfattning om vad dessa avvikelser betyder och ger 

möjlighet att spekulera i hur de kan tänkas se ut i verkligheten. Att göra detsamma i webbdesign 

är dessvärre något problematiskt, istället för en canvas där designern kan expandera och bygga ut 

från en standardiserad mall så tvingas webbdesignern arbeta inom ramen för en webbläsare. 

Dock är det stora bekymret med att skapa siluetter för webbdesign att det finns ingen 

lättigenkännlig mall som människokroppen att utgå ifrån. Skulle designern däremot använda en 

webbdesign mall baserad på usabilitypraxis så skulle mallen då redan fylla upp hela canvasen 

och det finns då inget utrymme att skapa avvikelser som förhoppningsvis skulle resultera i något 

nyskapande. Därför kommer vi i vår webb couture gestaltning att använda oss av en modifierad 

variant av modebranschens siluett moment. Istället för modebranschens traditionella siluetter 

som uttrycker förhållandet mellan plaggen och människokroppen så nyttjas siluett momentet i 

webb couture för att skapa en grafisk representation av designskissen som binder samman alla 

moment ur fas 1. Dessa illustrationer ska representera de designval som gestaltningen kommer 

att baseras på, alltså proportioner, färger, former, texturer och nyckelord (bild 4). 

 
Bild 4 - resultatet av fas 1 i vår gestaltningsprocess, illustrationerna 

sammanfattar våra nyckelord och påvisar om proportioner, färger, former, 

texturer och nyckelord. 
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I Fas 2 görs en designtolkning av det slutgiltiga materialet från designskissen i fas 1. Här kopplas 

illustrationerna och nyckelorden in för att utveckla en grafisk stil och lägga upp en plan för 

utvecklingsprocessen. Här undersöks vilka tekniker och tillvägagångssätt för den praktiska 

utvecklingen som passar in med värdena ifrån designskissen. Det krävs att de tekniker som ska 

användas är noga utvalda för att kunna komplettera den grafiska stilen och vice versa. Detta för 

att säkerställa att varken den grafiska stilen eller tekniker blir på något sätt ett hinder för 

uttrycket och den befintliga designskissen. För att få klarhet i designtolkningen har vi gjort ett 

moodboard, som hjälper oss att få en helhets bild av det visuella uttrycket och kan ses som ett 

verktyg för att samla inspiration.  

 

 
Bild 5 - moodboard för den grafiska stilen i gestaltningen, dessa bilder 

sammanfattar vår valda grafiska stil och ger i kombination med våra 

siluettillustrationer en känsla för det visuella uttrycket som ska levereras i 

webbapplikationen. 

 

Med tanke på den grafiska stil vi valt att använda för gestaltningen så ser vi stora möjligheter till 

att använda 3D-element i webbapplikationen för att skapa ett samspel mellan grafik och teknik 

som kommer gynna konceptet och uttrycket. Därför kommer webbapplikationen till stor del 

byggas med hjälp av olika 3D-tekniker. Webbapplikationens grund är byggd på HTML, CSS och 
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JavaScript. För att kunna arbeta med 3D-miljöer och modeller i webbläsaren kommer 

applikationen även att använda sig av Three.js som är ett JavaScript ramverk för WebGL som är 

till för att hantera just 3D element i webbläsaren. För att skapa 3d-modeller till 

webbapplikationen har vi använts oss av Maxon Cinema 4D R16 (C4D), där vi på ett smidigt sätt 

kan modifiera 3D modellerna och som ger oss ett behagligt arbetsflöde tillsammans med three.js 

då vi kan exportera modellerna felfritt, komplett med färger, material och animationer. 

  

Utifrån designtolkningen från fas 2 arbetade vi fram mockups som med enkla medel 

förverkligade resultatet av designtolkningen (Bild 6). I arbetet med mockups har vi 

huvudsakligen arbetat med penna och papper för att snabbt kunna skissa idéer och koncept. 

Mockupen gjordes sedan om till en digital version i Adobe Photoshop, i och med digitaliseringen 

och programvaran öppnades ytterligare möjligheter till att justera och flytta element för att helt 

kunna färdigställa skissen. Utöver mockupen har arbetet med webbapplikationen krävt att arbeta 

fram en prototyp som en mer utvecklad skiss av det färdiga resultatet (Bild 7), likt processen för 

haute couture. Dels för att få en uppfattning om det ens är möjligt att genomföra produktionen 

rent praktiskt och tidsmässigt och dels för att ha kontroll över resultatets samspel med visionen. 

Den slutgiltiga mockupen har legat till grund för prototypen som har omarbetats, modifierats och 

utvecklats för att komma så nära det slutgiltiga resultatet som möjligt. Detta för att effektivisera 

nästkommande fas och för att “lära” känna de tekniker vi valt att arbeta med. 

 

Bild 6 - Mockup av gestaltningen. 
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Bild 7 - Prototypen för gestaltningen. I och med den fungerande prototypen och 

mockupen så är teknikerna och planeringen för produktionen bekräftade och fas 

4 kan påbörjas. 

 

I och med den prototyp och mockup som utvecklats har fas 4 fortskridit som förväntat, de 

tidigare faserna har gett oss en bra grund och klarhet i vad som behöver uppfyllas gällande både 

utseende och programmering. I prototypen har vi applicerat den slutgiltiga grafiken som vi har 

arbetat parallellt med under utvecklingen av prototypen och färdigställt hela webbapplikationen. 

Som vi tidigare nämnt är den här fasen av produktionen densamma som för 

webbdesignprocessen eftersom webbapplikationen behöver sin konstruktion i form av 

programmering. Utifrån det färdiga resultatet har vi i fas 5 utvärderat designval och arbetat kring 

detaljer av produktionen för att färdigställa webbapplikationen helt. (Bild 8) Eftersom att det var 

vi som skapade den första visionen av webbapplikationen har det inte krävts många förändringar, 

däremot kan det i andra situationer där en utomstående-part har skapat visionen uppstå mer 

korrigeringar eftersom denne inte varit med under hela processen. I en sådan situation är det 

ännu viktigare att designskissen är tydlig för att undvika ytterligare korrigeringar i slutänden. 



27 
 

 

Bild 8 - Gestaltningens slutresultat. Länk: http://www.carlfjord.se/kandidatarbete 
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7. Resultat och diskussion 
 

7.1 Resultat 
Undersökningens resultat grundar sig i hur vi studerat och granskat designprocessen för både 

webbdesign och haute couture, ur analysen av processerna har det växt fram en metod som i 

gestaltningen omsatts till praktik och på så sätt gett svar till frågeställningen; Hur kan vi ta 

lärdomar från modebranschen och haute couture för att utmana UX-standarder och riktlinjer 

inom webbdesignprocessen och skapa en innovativ webbdesign? Resultatet är alltså Webb 

couture som speglar våra teoretiska observationer av processerna för webbdesign och haute 

couture samt våra praktiska upplevelser. 

 

7.1.1 User Experience 

Att utmana UX-standarder i form av UX-design är inte en lätt uppgift i webbdesign, då detta 

innefattar inarbetade lösningar för allt från grafisk design och gränssnittsdesign till 

användaroptimering och informations- arkitektur. Men för att kunna utmana dem måste vi först 

och främst kunna identifiera dessa standarder och hur de påverkar oss som designers och de 

designval vi gör. UX-design är ett väldigt brett begrepp som är kopplat till så gått som alla 

element, vyer eller funktioner i en webbapplikation på något sätt. Så för att utmana något som 

ligger så djupt rotat i webbdesign har vi noggrant letat efter dessa kopplingar för att medvetet 

bortprioritera dem i sökandet efter alternativa tillvägagångssätt och innovation. Att använda 

micro- & macro UX som en analysmetod i processen har varit ett berikande komplement till 

Webb couture. Genom micro- & macro UX får vi ett verktyg för att kunna utföra några av de 

viktigaste momenten i Webb couture, nämligen att planera och ifrågasätta designval. Med hjälp 

av analysmetoden har vi kunnat kartlägga varje specifikt element och dess inverkan i 

webbapplikationen, vi har haft ett verktyg för att optimera applikationen ur både ett micro- och 

ett macroperspektiv. Den kartläggning som analysmetoden bidragit till har underlättat mycket i 

arbetet med att identifiera de designval som gjorts genom processen och som då enligt webb 

couture behöver granskas. Tack vare detta har vi genom hela processen kunna ha stor kontroll 

över produktionen och hela tiden kunnat styra uttrycket för att överensstämma med visionen. 
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7.1.2 Haute Couture 

Att haute couture-skaparna kan vara modebranschens stora inspirationskälla och innovatör beror 

på att de enda krav som ställs på skaparna är att plagget ska skräddarsys för hand och endast 

finnas i en upplaga (Amnes, 2008). Det finns alltså inga begränsningar som exempelvis en 

målgrupp eller en budget att förhålla sig till, vilket ger utrymme till att experimentera. Inom 

webbdesign finns dessa begränsningar i exempelvis UX-standarder som mer eller mindre tvingar 

skaparen att designa på ett visst sätt för att ta hänsyn till slutanvändarens upplevelse. I och med 

detta har det blivit tydligt hur andan inom haute couture kan vara befriande i en process för 

webbdesign. De båda har snarlika designprocesser men det är förhållningsättet inom processerna 

som skiljer dem åt. Att haute couture förespråkar en kreativ frihet och har ett förhållningssätt där 

designerns vision är lag ser vi som en stor inspiration till att kunna utmana en linjär och 

inarbetad process för webbdesign och i synnerhet de designval som görs kopplat till UX. Att 

beblanda haute couture med webbdesign har visat sig vara, enligt oss, ett framgångsrikt koncept 

för att förespråka alternativ webbdesign eftersom fokus flyttas från att göra designval efter 

standarder till att anpassa designvalen efter uttrycket och visionen.  

7.1.3 Webb Couture 

Ur undersökningen har Webb couture växt fram som en lösning för att komma en bit på vägen 

till ett svar på frågeställningen. Men för att ytterligare närma oss ett svar och testa på hur väl den 

fungerar i praktiken så har vi använt Webb couture som metod i den gestaltande delen av 

undersökningen. För att genomföra Webb couture har vi utvecklat en webbapplikation med 

syftet att presentera oss själva och illustrerar våra professioner som designers. Med hjälp av 

metoden har vi ständigt blivit påminda att göra medvetna val i utformningen för att anpassa 

slutresultatet till den vision som ligger till grund för webbapplikationen. Enligt oss är 

påminnelsen om medvetna val ett bra betyg på att Webb couture kan tillföra något till 

webbdesign. Det har gett oss större makt i funktion och utseende istället för att göra designval av 

ren vana eller utefter standarder som slutanvändaren redan är bekväm med. Utifrån 

webbapplikationens syfte har vi haft ett stort spelrum för kreativitet och experiment genom hela 

arbetets gång, kontexten vi arbetat i har varit gynnande både för produktionen och Webb couture 

eftersom vi har utformat webbapplikationen åt oss själva utan några specifika krav från en 

utomstående part.  
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Något som har blivit väldigt tydligt genom undersökningen är hur kontexten eller syftet med en 

den påtänkta webbapplikationen blir avgörande för huruvida webb couture i den form vi har 

nyttjat den blir en framgångsrik metod att applicera på utvecklingsprocessen eller inte. Med ett 

så pass extremt tillvägagångssätt som vi använt där vi medvetet negligerar UX-standarder i jakt 

på alternativ så är det uppenbart att användarvänligheten som den ser ut just nu kommer att ta 

stryk. Vi skriver baserat på Garrett (2011) i avsnitt 4.2.1 UX i webbdesign att om en 

webbapplikation inte förmedlar den användarupplevelse som förväntas så kommer precis likt de 

fall med fysiska produkter, en användare även här söka sig till en annan källa för att hitta det som 

efterfrågas. Med tanke på hur webbdesign ser ut idag där användarfokus är normen kan vi dra 

slutsatsen att webb couture på det extrema vis som vi nyttjat metoden inte kommer att vara 

framgångsrikt i kontexter med höga krav på användarvänligheten. Däremot kan det vara 

intressant att fundera kring huruvida webb couture metoden skulle kunna modifieras för att vara 

gynnsam även i en sådan kontext? Då eventuellt med mindre fokus på att utmana UX-standarder 

men fortfarande med samma haute couture anda. 

7.2 Diskussion 
Den här undersökningens mål har varit att söka metoder för att främja innovativ webbdesign 

genom att studera processer för både webbdesign och mode. Vi har undersökt möjligheterna med 

att skapa en alternativ designmetod, där kreatören fritt ska ha utrymme att uttrycka sig utan att 

förhålla sig till de nuvarande UX-anpassade riktlinjerna som direkt styr webbdesignprocessen. 

Den metod vi presenterar i undersökningen är vår lösning för att försöka frigöra designprocessen 

och förhoppningen är att undersökningen ska uppmana andra till att våga ifrågasätta sina 

metoder och granska designprocessen.  

 

En intressant koppling som genom undersökningen för oss blivit uppenbar och som kan vara 

värd att nämna är den likhet som vi ser mellan UX-design i webbdesign och Prêt-à-porter i 

mode. De båda delarna förespråkar design för användaren där designers påverkas och tar stor 

hänsyn till faktorer som skapar ett lättillgängligt resultat som på så sätt tilltalar en stor målgrupp 

och sannolikt genererar större vinst. Designvärlden har kommit till en tid i utvecklingen där UX 

har en dominerande och påverkande roll av slutresultatet. Design är kartlagt och beprövat på ett 

sätt där vi vet vad som fungerar och hur vi ska bära oss åt för att utveckla något som går att 
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applicera i så många kontexter och på så många målgrupper som möjligt, så varför ändra på ett 

vinnande koncept? Jo, för att driva utvecklingen framåt och hitta genombrottet som tar 

webbdesign till nästa nivå. 

 

Varför webb couture? 

Att vi i den här undersökningen valt att skapa en alternativ webbdesignprocess är kanske inte 

direkt styrt av något kritiskt behov av branschen utöver behovet att utvecklas, utan motivationen 

bakom Webb couture ligger snarare i en vision av potentialen i alternativa metoder och i en 

farhåga om att vi genom repetition är programmerade till att ha ett visst förhållningssätt i en 

webbdesignprocess och det finns en praxis med exempelvis UX-design som resulterar i att vi gör 

många undermedvetna designval som vi inte reflekterar över. Är alla självklara val i en 

designprocess verkligen så självklara? Det här är kärnan till webb couture, att genomgå en 

process som hela tiden påminner om att kontrollera designval. Med webb couture ifrågasätts alla 

designval kopplat till uttrycket där kreativiteten kan löpa fritt utan att begränsas av 

användarvänlighet i form av nuvarande UX-design riktlinjer. Webbdesign är en värld med 

potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, varför ska då en designer begränsa sig 

till de mest uppenbara alternativen? Webb couture är resultatet av ett experiment för att påminna 

designers om just den potentialen och att uppmuntra designers till att tänka i nya banor och se 

nya möjligheter för att skapa innovativ webbdesign. Vi tror att metoder likt Webb couture kan 

vara nyckeln för att ta webbapplikationer till nästa nivå. 

 

“Fashion industry is always looking for the latest trend to absorb it and then spread it to the rest 

of the world. This behaviour is also common in web design. So, when the worlds of fashion and 

Internet collide, we can expect to see websites that blend together the latest visual and 

technological trends.” - (Awwwards.com, 2012) 

 

Det här citatet var en av de stora inspirationerna för att blanda in modebranschen och haute 

couture. Även vi såg potentialen som finns i modebranschens konstanta strävan efter innovation 

som något som skulle kunna förändra webbdesign och uppmuntra designers till att experimentera 

med alla de möjligheter som finns tillgängliga för att skapa fantastiska, kreativa och innovativa 

webbapplikationer. Bara under den period som vi arbetat med den här undersökningen så har vi 
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observerat ett flertal modehus som levererat nya webbapplikationer där så gott som alla har gett 

oss en försmak av det resultat som vi önskar uppnå i den här undersökningen och för webbdesign 

när vi prioriterar bort UX-design och istället lyfter fram uttrycket. Ett sådant exempel är 

modehuset Armanis nuvarande kampanj för glasögon, där användaren har möjligheten till att 

styra webbapplikationens innehåll genom att stänga och öppna ögonen 

(Framesoflife.armani.com, 2015). Detta är en funktion som minskar webbapplikationens 

användarvänlighet då det är ett väldigt ineffektivt sätt att ta sig vidare på men det är något nytt 

som dessutom skapar en uppenbar koppling till webbapplikationens syfte och resulterar i ett 

starkare uttryck. Det är designval som dessa som den här undersökningen eftersträvar att 

motivera, att kunna ifrågasätta det uppenbara och självklara för att hitta nya lösningar och föda 

nya idéer. Med “det uppenbara” menar vi de designval som är grundade i UX-design, givetvis är 

delar i UX-design utstuderade och grundade i forskning medan andra känns som kvarlevor från 

föråldrade webbdesignmetoder och därför ser vi UX-design som en exemplarisk utgångspunkt 

att utmana i strävan efter nyskapande webbdesign. Men att utmana dessa standarder kan också 

medföra en viss problematik. Att bara främja och se till det visuella uttrycket istället för att också 

tillgodose användaren kan skapa problem i användarvänlighet då detta i många fall innebär att vi 

bryter vanligt förekommande mönster som i sin tur sannolikt skapar en viss förvirring. Men att 

våga ta risker och att bryta dessa mönster anser vi är en nödvändighet för att hitta effektivare 

alternativa lösningar. 

 

I vår gestaltningsprocess har vi genom webb couture utvecklat en webbapplikation som inte har 

något högre syfte än att presentera oss som designers och testa webb couture i en 

webbdesignprocess, så vidare går det att spekulera i vilken utsträckning kontexten för 

webbapplikationen påverkar hur väl metoden kan appliceras? Som vi tidigare skrev har metoden 

fungerat väl i vår kontext och vi har observerat liknande produktioner så som Armanis kampanj 

Frames of life (Framesoflife.armani.com, 2015) vilket väcker intressanta frågor kring 

vidareutveckling. Exempelvis, hur väl Webb couture kan appliceras i olika kontexter? hur skulle 

det se ut i sammanhang med webbshoppar som har starka sälj fokus eller community-sajter där 

användarna är i fokus? 

 



33 
 

Webb couture har påvisat stor potential i att åstadkomma vad designmetoden eftersträvar, när 

teori omsatts till praktik har metoden väckt en hel del intressanta tankar och idéer i processen. 

Metoden har genom gestaltningen tvingat oss att se bortom det självklara då vi vid ett flertal 

tillfällen blivit påkomna med att göra designval utan större eftertanke för dess konsekvenser. 

Webb couture är vår lösning för att frigöra designprocessen och förhoppningen är att den här 

undersökningen ska uppmuntra andra till att våga ifrågasätta och granska sina metoder och 

designprocesser. Genom Webb couture kan vi vara kreativa, skapa innovativa lösningar och få 

webbdesign att frodas! 

 

Merci! 
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Ordlista 
1. User Experience (UX) - Användarupplevelse, innefattar en persons beteende, attityder och 

känslor relaterat till en viss produkt eller tjänst. 

2. User Experience Design (UXD) - Processen att berika användarupplevelsen genom att rent 

praktiskt förbättra användbarheten och tillgängligheten.   

3. Macro UX - En produkt/tjänst huvudsyfte. 

4. Micro UX - Detaljer i en produkt/tjänst. 

5. Webbdesign - Processen att skapa en webbapplikation. 

6. Webbapplikation - Mjukvara som körs i webbläsare. 

7. Haute Couture - (franska), den yppersta formen av sömnadskonst. 

8. Prêt-à-porter - (franska), plagg ’färdig att bära’. 

9. Gestaltning - Formgivning. 

10. Prototyp - Testmodell som används i utvecklingen av en produkt. 

11. Mockup - Teoretisk skiss av funktionalitet och utseende. 

12. Moodboard - Kollage av önskad visuell stil. 
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